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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A.  Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Aike Mariya (2009) Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja 

keuangan pada KANINDO kabupaten Malang tahun 2004-2008. Penilaian 

kinerja koperasi ditinjau berdasarkan dari Dinas Koperasi Pengusaha Kecil 

dan Menengah No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, yang terdiri dari aspek 

permodalan, kualitas produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian 

dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian tersebut bahwa kinerja KANINDO Syariah menurut Standar 

Depkop berpedoman pada keputusan Menteri Negara KUKM No. 

20/Per/M.KUKM/XI/2008 pada periode tahun 2004-2008 adalah tidak sehat. 

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, yaitu sama-sama meneliti kinerja keuangan koperasi. Perbedaan 

dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya dan periode 

tahun yang digunakan. Peneliti menggunakan objek KUD BATU Unit Simpan 

Pinjam periode tahun 2007,2008, 2009, dan 2010 dengan menggunakan SK 

mentri tahun 2009 yang terdiri dari beberapa aspek yaitu Permodalan, Kualitas 

aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan 

pertumbuhan, serta Jatidiri koperasi. 
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B.  Tinjauan Teori 

1. Penilaian Kinerja  

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Sukarno, 2005:111). Kinerja 

sacara umum adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-

fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu / 

gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan dalam 

mewujudkan sasaran dan tujuan (www.subektiheru.blogspot.com). 

Penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang 

sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang 

atau suatu kelompok. Kinerja koperasi adalah gambaran prestasi yang 

dicapai koperasi dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, 

pemasaran , penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun 

sumber daya manusia. 

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang ingin dicapai oleh suatu 

perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan 

dibidang keuangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan. 

Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan adalah untuk mengetahui 

kondisi yang telah dicapai perusahaan yang digambarkan melalui catatan 

dan laporan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan adalah 

hasil atau prestasi yang dicapai koperasi dalam RAT untuk mengetahui 
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kesehatan koperasi, sehingga akan lebih baik dalam kegiatannya dimasa 

lalu dan dimasa yang akan datang. 

 

2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  

a) Rasio Likuiditas merupakan penyediaan aktiva lancar yang mencukupi 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio antara pinjaman 

yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun (www.manajemen-

koperasi.blogspot.com). 

b) Rasio Solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah penghimpunan 

modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan 

membayar kembali dan rasio antara modal pinjaman dan modal 

penyertaan dengan kekayaan harus berimbang (www.manajemen-

koperasi.blogspot.com). 

c) Rasio Aktivitas mengukur seberapa efektif koperasi dalam 

menggunakan aktiva yang dimiliki. Rasio ini menyangkut 

perbandingan antara penjualan bersih dengan berbagai investasi dalam 

aktiva. 

d) Rasio Profitabilitas yang perlu diperhatikan adalah rencana perolehan 

Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah 

yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, 

pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas 

pelayanan. Rasio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan 

dengan aktiva harus wajar (www.manajemen-koperasi.blogspot.com).  

 

http://www.manajemen-koperasi.blogspot.com/
http://www.manajemen-koperasi.blogspot.com/
http://www.manajemen-koperasi.blogspot.com/
http://www.manajemen-koperasi.blogspot.com/
http://www.manajemen-koperasi.blogspot.com/
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3.  Analisis Kinerja Keuangan   

Analisis keuangan merupakan suatu proses yang bertujuan 

menentukan ciri-ciri yang penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan 

koperasi berdasarkan data yang ada. Tujuan utama Analisis Kinerja 

Keuangan untuk memperoleh pandangan yang lebih baik tentang masalah 

operasional dan keuangan yang dihadapi koperasi. Kinerja Keuangan 

koperasi merupakan bahan evaluasi dan pengambilan keputusan keuangan 

untuk menentukan strategi koperasi (Suryani, 2008: 93). 

Analisis kinerja keuangan yang  dilakukan oleh koperasi, 

dilakukan dengan penyusunan laporan finansial (Financial Statement)  

yang terdiri dari laporan keuangan Neraca dan Laporan Rugi/ Laba yang 

dibuat secara berkala atau periodik untuk maksud dan tujuan analisis 

terhadap Kinerja Keuangan Koperasi. 

Banyak analisis yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan 

koperasi salah satunya adalah Surat Keputusan Mentrei negara tentang 

koperasi dan usaha kecil menengah no 14/per/m.kukm/XII/2009. Adapun  

menurut Menteri Negara Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah tahun 

2009 adalah sebagai berikut: 
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No Komponen 
Bobot 

Penilaian 

1 Permodalan 

         Adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan 

koperasi dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan 

kemampuan koperasi mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat berpengaruh 

terhadap besarnya modal koperasi. 

 

15 

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset, dapat dihitung 

dengan rumus:  

                       Modal Sendiri 

     RMST =                                x   100% 

                   Total Aset 

6 

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko, 

dapat dihitung dengan rumus: 

                                  Modal Sendiri 

     RMSP =                                                                x   100% 

              Pinjaman diberikan yang beresiko 

 

6 

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri, dapat dihitung dengan rumus: 

                            Modal Tertimbang 

     RKMS =                                              x   100% 

                            ATMR 

 

     ATMR=Aktiva tetap menurut rasio 

3 

2 Kualitas Aktiva produktif  

        Adalah kualitas kekayaan koperasi yang mendatangkan 

penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. 

 

25 
 a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume 

pinjaman diberikan, dapat dihitung dengan rumus: 

                           Volume Pinjaman pada anggota 

     RVP   =                                                                      x   100% 

                            Volume Pinjaman  
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Tabel 2.1 Penilaian Koperasi Simpan Pinjam 
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 b. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang 

diberikan, dapat dihitung dengan rumus: 

                          Pinjaman Bermasalah 

     RRPB =                                                       x   100% 

                  Pinjaman yang diberikan 

5 

 c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dapat 

dihitung dengan rumus: 

                      Cadangan Risiko 

     RCR =                                          x   100% 

              Pinjaman Bermasalah 

 

5 

 d. Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang 

diberikan, dapat dihitung dengan rumus: 

  

                         Pinjaman beresiko 

     RPB =                                                        x   100% 

               Pinjaman yang diberikan  

5 

3 Manajemen  

        Adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengawasi, dan mengontrol risiko yang timbul melalui kebijakan 

dan startegi bisnisnya untuk mencapai target. 

 

15 

 
Penilaian ini meliputi 5 komponen sebagai berikut: 

a. Manajemen Umum 

b. Kelembagaan 

c. Manajemen Permodalan 

d. Manajemen Aktiva 

e. Manajemen Likuiditas 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

4 Efisiensi  

        Adalah kemampuan koperasi dalam meningkatkan 

pelayanannya. 

 

10 
 a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto, dapat 

dihitung dengan rumus: 

 

                           Beban Operasi Anggota 

      RBOP =                                                               x   100% 

                        Partisipasi Bruto 

 

4 
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 b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dapat dihitung dengan 

rumus: 

                           Beban usaha 

      RBU =                                      x   100% 

                   SHU kotor  

4 

 c. Rasio Efisiensi Pelayanan, dapat dihitung dengan rumus: 

                       Biaya Gaji dan Honorarium Karyawan 

       REP=                                                                           x   100% 

                            Volume Pinjaman 

 

2 

5 Likuiditas  

        Adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek. 

 

15 

 a. Rasio Kas, dapat dihitung dengan rumus: 

                            Kas+Bank 

     RK=                                           x   100% 

              Kewajiban Lancar 

 

10 

 b. Rasio Volume Pinjaman terhadap Dana yang diterima, dapat 

dihitung dengan rumus: 

                   Pinjaman yang diberikan 

     RVPD =                                          x   100% 

                Dana yang diterima 

 

5 

6 Kemandirian dan pertumbuhan  

        Adalah penilaian kecukupan modal atau cadangan yang 

dibentuk untuk mengkover fluktuasi suku bunga dan nilai tukar di 

bandingkan dengan potensial loss. 

 

10 

 a. Rentabilitas Aset, dapat dihitung dengan rumus: 

                       SHU sebelum bunga dan pajak  

     RA=                                                                 x   100% 

                            Total Aset 

3 

 b. Rentabilitas Modal Sendiri, dapat dihitung dengan rumus: 

                       SHU bagian anggota 

     RMS =                                              x   100% 

                Total Modal Sendiri 

3 

 c. Kemandirian Operasional Pelayanan, dapat dihitung dengan 

rumus: 

                       SHU Kotor (partisipasi netto) 

     KOP =                                                                    x   100% 

               Beban Usaha+Beban Perkoperasian 

4 
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7 Jatidiri koperasi 

        Adalah untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam 

mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. 

 

10 

 a. Rasio Partisipasi Bruto, dapat dihitung dengan rumus: 

                               Partisipasi Bruto 

     RPBr =                                                            x   100% 

               Partisipasi bruto + pendapatan 

7 

 b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) , dapat dihitung dengan 

rumus: 

                                             PEA 

     RPEA=                                                                 x   100% 

               Simpanan Pokok+Simpanan Wajib 

3 

 Jumlah   100 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah  

Republik Indonesia.  

 

4.  Kinerja Koperasi Simpan Pinjam 

Kinerja koperasi simpan pinjam meliputi beberapa aspek yaitu: 

(www.smecda.com) 

a. Adanya kepercayaan dan dukungan masyarakat dan lembaga terkait 

yang dicerminkan oleh: 

1) Ada dan bertambahnya jumlah anggota 

2) Adanya kesediaan pihak lain untuk mendukung dan bermitra 

dengan koperasi 

3) Adanya kemitraan pihak lain dengan koperasi seperti peminjam 

dan, kerjasama pengadaan barang, sebagainya. 

b. Partisipasi anggota koperasi dicerminkan oleh: 

1) Ada dan bertambahnya simpanan anggota yang merupakan modal 

sendiri (simpanan pokok,  simpanan wajib) dan modal luar 

(simpanan sukarela). 

http://www.smecda.com/
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2) Adanya transaksi anggota dengan koperasi melalui simpan, pinjam, 

jual, beli dengan koperasi yang merupakan komponen volume 

usaha koperasi. 

3) Adanya kepedulian dalam pengelolaan dan pengawasan koperasi. 

c. Adanya manfaat keberadaan koperasi bagi anggota yang dicerminkan 

oleh: 

1) Adanya kemudahan layanan jual atau beli, jasa, simpan, pinjam 

oleh koperasi bagi anggota. 

2) Adanya selisih harga atau nilai tambah dalam jual atau beli barang 

dan jasa maupun simpan pinjam. 

3) Adanya perolehan Sisa Hasil Usaha bagi anggota. 

d. Kesehatan Koperasi dicerminkan oleh: 

1) Berjalannya usaha koperasi yaitu mampu memberikan pelayanan 

usaha kepada anggota dan masyarakat secara berkelanjutan dan 

mampu memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi anggota. 

2) Berjalannya organisasi dan pertanggungjawaban kepengurusan 

dicerminkan oleh adanya neraca dan pelaksanaan Rapat Anggota 

Tahunan. 

 

5.  Penetapan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 

Penetapan kesehatan koperasi simpan pinjam berdasarkan 

peraturan menteri perkoperasian pada tahun 2009 sebagai berikut: 
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a) Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat 

“Sehat” 

b) Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80, termasuk 

dalam predikat “Cukup Sehat” 

c) Skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil 60, termasuk dalam 

predikat “Kurang Sehat” 

d) Skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil 40, termasuk dalam 

predikat “Tidak Sehat” 

e) Skor penilaian lebih kecil 20, termasuk dalam predikat “Sangat Tidak 

Sehat” 

 

C.  Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir digunakan untuk memberikan gambaran penelitian 

yang akan dilakukan adalah mengenai analisis kinerja koperasi. Kerangka 

pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 

      Kerangka pikir dibawah menjelaskan bahwa untuk dapat menilai 

kinerja keuangan koperasi dapat dilakukan dengan menganalisis laporan 

keuangan koperasi yang terdiri laporan neraca dan laporan Rugi/ Laba. 

Kemudian dari data tersebut dianalisis dengan menggunakan Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009. Dari hasil analisis tersebut  yang terdiri dari 

beberapa aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, 

efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi; 
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maka dari hasil analisis itu akan diketahui  bahwa kinerja keuangan koperasi 

itu sehat atau tidak sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Analisis Kinerja Keuangan Koperasi 

 

D.  Hipotesis 

Berdasarkan penelitian terdahulu, latar belakang dan Peraturan Menteri 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 maka hipotesis dari penelitian ini adalah kinerja 

keuangan KUD BATU Unit Simpan Pinjam dalam kondisi sehat. 

 

        KUD BATU Unit Simpan Pinjam 

Laporan Keuangan : 

 - Lap Neraca  

 - Lap R/L 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

Kinerja Koperasi 

Sehat  

Bila skor 

80-100 

Tidak Sehat  

Bila skor 

20-40 


